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VÆRD AT VIDE OM JUNGSHOVED:


På halvøen Jungshoved tæt ved Købstaden Præstø bor ca. 1000 mennesker, heraf ca. 170 børn.



Halvøen har ca. 600 sommerhuse, hvoraf nogle er helårsbeboede og mange anvendes året rundt.



Her er 8 landsbyer og en del spredt bebyggelse i det åbne land. Hver landsby har sit eget særpræg, historie,
kultur og fællesskab. Hele Jungshoved har en stærk identitet og samhørighed.



Her er en lang kyststrækning med smukke udsigter til Nyord, Møn, Feddet, Degneholm og Maderne. Her er
mulighed for fiskeri og vandoplevelser fra strande og havne.



På Jungshoved er der flere forskellige naturtyper, enge, overdrev, skov, strand, agerjord, flere unikke arter
indenfor flora og fauna.



På Jungshoved har der boet mennesker siden stenalderen, kirken er fra 1250.



På Jungshoved er der mulighed for et aktivt liv, der er et stort udbud af aktiviteter af forskellig art og
mange frivillige ildsjæle i et godt netværk. Her er gode samlingspunkter i skolen, foreninger, havne, kirke og
forsamlingshus.



Her er velbeskrevne cykel- og vandreruter, en margueritrute og flere muligheder for overnatning.



Jungshoveds natur- og kulturseværdigheder er velbeskrevne på www.jungshoved.net
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VISION:
Når Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, vil Jungshoved være Præstøs
blomstrende og bæredygtige baghave ved Bøgestrømmen.

Foto Tage Klee



I baghaven kan man slappe af og være sig selv, både alene og i det stærke fællesskab. I baghaven dyrker man sine interesser, jorden dyrkes
bæredygtigt, der er aldrig langt til skov og strand, og i mørket lyser stjernerne op. Vores fælles fortid titter frem af både jorden,
kulturminderne og de ægte landsbymiljøer.



Jungshoved vil være kendt som et attraktivt sted at bo for aktive familier og pensionister, der værdsætter det sunde liv midt i naturen,
fællesskabet og det stressfrie liv i baghaven.



Ildsjæle og stærke samlingspunkter holder fællesskabet levende omkring naturoplevelserne, historien, kultur- og fritidstilbuddene. Tilliden i
fællesskabet giver også grobund for deleøkonomiske løsninger på transport-, indkøbs- og boligbehov.



Bæredygtige mikrovirksomheder spirer og trives i et godt netværk, der nyder godt af de gode kommunikationsforbindelser og nærheden til
Tyskland-København ruten. Sammen med nye muligheder for distancearbejde tiltrækker de beboere i den arbejdsdygtige alder. Både
beboere og virksomheder finder god plads og overskud i kraft af overkommelige og stabile ejendomspriser.



Kvalitets- og miljøbevidste gæster sammensætter deres egen pakke af overnatning, festarrangementer, eventyr, cykling, vandring, sejlads,
jagt, fiskeri og naturoplevelser.



Deres fortællinger om mødet med Jungshoveds ægte miljø og imødekommende lokalbefolkning trækker flere gæster til, og nogle slår sig
ned i sommerhus, flex- eller helårsbolig.
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MÅLSÆTNINGER OG DELMÅL:
1) Vi vil tiltrække beboere, iværksættere og gæster, der værdsætter Jungshoveds særpræg og stærke

samhørighed
ved at:
a. Styrke samlingspunkter (i form af skolen, bladet, havne, foreninger, kulturdag, markedsdage og andre
arrangementer).
b. Formidle Jungshoveds vision og kvaliteter til målgrupperne: Beboere, tilflyttere, gæster og iværksættere.
c. Fremme etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder, der understøtter visionen.
d. Fremme adgang til grundlæggende servicefaciliteter (transport, indkøbsmuligheder, børnepasning, mobil- og
bredbåndsdækning med mere).
2) Vi vil fremme bæredygtig omgang med Jungshoveds varierede natur og kulturminder
ved at:
a. Styrke tilgængelighed til og viden om Jungshoveds flotte natur.
b. Fremme et rent miljø på og omkring Jungshoved.
c. Fremme etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder, der understøtter visionen.
d. Udvikle grønne områder, herunder gadekær og strandbad.
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